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	Este trabalho discute a violência física doméstica sofrida, na infância e/ou adolescência, por escritores brasileiros. Para tanto, tomou-se, inicialmente, numa perspectiva hodierna do fenômeno, a produção autobiográfica, de escritores de todos os períodos literários do Brasil, de 1500 a 1997, que narraram a própria infância e relataram esse tipo de violência. 
	O universo pesquisado foi o de escritores brasileiros autores de autobiografias. Foi considerado escritor brasileiro aquele que se expressou através da palavra arte e que se constituiu como escritor não apenas pela produção da autobiografia estudada aqui, mas por ser romancista, poeta, ensaísta ou crítico literário. Além disso, considerou-se como autor de autobiografia aquele escritor brasileiro que fez narrativa retrospectiva, em prosa, da própria existência, colocando a tônica da mesma na vida individual, em particular, na história da própria personalidade, ou seja, conforme Lejeune (1975, p.14), aquele que realizou o "pacto autobiográfico" estabelecido entre o autor e o leitor. Isso significa que o autor afirmou explícita ou implicitamente a identidade entre autor-narrador-personagem, instituindo a representação de um percurso biográfico factualmente verificável. Com base nessa limitação, ficaram excluídas as autobiografias científicas, políticas, religiosas e também as que foram escritas por outros tipos de escritores (historiadores, políticos, jornalistas, cientistas, religiosos, etc.).
Compuseram a amostragem inicial da pesquisa todos os escritores citados por Alfredo Bosi em "História concisa de literatura brasileira", (Bosi, 1997). Outros escritores foram incorporados ao estudo à medida que se realizava a pesquisa de levantamento bibliográfico.
	A necessidade de formação de uma bibliografia específica de autobiografias de escritores brasileiros com relato de episódios da própria infância e/ou adolescência, levou à realização de uma pesquisa documental que resultou, nessa fase, em dados que mostraram que do total de 539 escritores pesquisados, 48 (8,9%) produziram autobiografias, destes, 44 (91,7%) relataram a própria infância e/ou adolescência. O estudo destas autobiografias, mostrou que 27 escritores - 62,8% dos que relataram a infância -, apresentaram episódios de violência doméstica contra a infância e/ou adolescência.
	Antes que se avance na discussão dos dados da pesquisa, cabe esclarecer que este estudo entende a violência 
"como conversão de uma diferença e de uma assimetria, numa relação hierárquica de desigualdade com fins de dominação, de exploração e de opressão (...), como a ação que trata o ser humano não como sujeito, mas como coisa. Esta se caracteriza pela inércia, pela passividade e pelo silêncio". (Chauí, 1985,p. 61-62)

	A violência deve ser vista como um fenômeno condicionado ao modo de organização social, que é historicamente construído. Existe a violência estrutural, constitutiva da condição de ser humano - condição essa que tem nas relações sociais o próprio espaço das relações de poder. Embora não seja a única possibilidade de relacionamento humano, é a que historicamente se repete. Relacionando-se à violência entre classes sociais, resultante do modo de produção das sociedades desiguais, — chamada de violência estrutural —, "coexiste a violência inerente às relações adulto criança" (Azevedo e Guerra, 1989, p.35). Essa violência de caráter interpessoal nem sempre tem seus determinantes na violência estrutural; concretiza-se no poder do adulto sobre a criança: "é uma forma de aprisionar a vontade e o desejo da criança, de submetê-la, portanto, ao poder do adulto, a fim de coagi-la a satisfazer interesses, expectativas ou paixões deste." (Idem, ibidem, p.35)
Duas questões inter-relacionam-se à violência doméstica contra crianças e/ou adolescentes: família e infância. Esse inter-relacionamento faz com que o fenômeno imbrique-se diretamente no padrão sociohistórico do uso da violência como forma de solução de conflitos. Esse contexto de relacionamento interpessoal que envolve a família e a infância, encontra-se profundamente marcado pelas relações que os processos de educação e escolarização estabelecem. Assim, este trabalho discute especificamente a Violência Doméstica, ou seja, a violência praticada no lar, por pais (biológicos ou por afinidades), responsáveis legais (tutores, padrinhos, etc.) ou parentes (irmãos, avós, tios, primos, etc.), contra crianças e/ou adolescentes (menores de 18 anos).

QUADRO 1  ESCRITORES BRASILEIROS COM AUTOBIOGRAFIA POR PERÍODO LITERÁRIO E PELO TIPO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SOFRIDA NA INFÂNCIA E/OU ADOLESCÊNCIA
    Período   
   Literário
               Escritor (a)
       Tipo de Violência


Psicológica
Física
Negligên-cia
Realismo/
Parnasianismo
José J. C.Medeiros e Albuquerque
(1867-1934)
     X



Humberto de Campos (1886-1947)
     X
   X
     X

Mário Sette (1886-1950)
     X
   
     
Simbolismo
Álvaro M. da Soledad Moreira (1888-1964)
     X
   
     
Pré-Modernismo
Everardo Backheuser (1879-1951) 
     X
   X


José Pereira da Graça Aranha (1868-
1931)
     X



Paulo Setúbal (1893-1937)
     

     X

Modernismo
Afonso Arinos de Melo Franco (1905-1990)
     X
   X


Érico Veríssimo (1905-1975)
     X
   X
     X

Gilberto Amado (1887-1969)
     X
   X
     X

Pedro Calmon de Bittencourt (1902-1985)


     X



Tendências



Contemporâneas
Alceu Amoroso Lima (Tristão de Ataíde) (1893-1983)
     X



Antonio Carlos Villaça (1928)
     X



Augusto Frederico Schmidt (1906-1965)


     X

Carmo Bernardes (1915)
     X
   X


Cyro V. dos Anjos (1906-1994)
     X



Eugênio Gomes (1897-1972)
     X
   X
     X

Graciliano Ramos (1892-1953)
     X
   X
     X

Helena Silveira (1911-1984)
     X



Herberto Sales (1917-1999)
     X
   X


José Américo de Almeida (1887-1980)
     X
   X
     X

José Lins do Rego (1901-1957)
     X
   X
     X

Ledo Ivo (1924)
     X
   X


Luís Jardim (1901-1987)
     X
   X
     X

Murilo Mendes (1901-1975)
     

     X

Paulo Duarte (1899-1984)
     X
   X


Pedro Nava (1903-1984)
     X
   

Totais
27
    23
  14
    12

Azevedo e Guerra (1995), após longo estudo da evolução do conceito de violência doméstica contra crianças e/ou adolescentes, nos níveis nacional e internacional — mesmo considerando as grandes dificuldades de se conceituar o fenômeno — entendem esse tipo de violência como
"Todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis contra crianças e/ou adolescentes que - sendo capaz de causar dano físico, sexual e/ou psicológico à vítima - implica de um lado, numa transgressão do poder/dever de proteção do adulto e, de outro, numa coisificação da infância, isto é, numa negação do direito que as crianças têm de serem tratadas como sujeitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento". (Azevedo e Guerra, 1995, p.36)

Inicialmente, a violência doméstica autobiograficamente relatada foi categorizada em violência física, psicológica e negligência doméstica. Destaca-se que não houve relato de violência sexual doméstica. 
	   O Quadro 1, que sintetiza os dados iniciais, mostra que o período literário denominado Tendências Contemporâneas (Bosi, 1997) comporta o maior número de escritores com autobiografias e com relato de violência. Esses dados vão ao encontro das afirmações de Bakhtin (1992) que, em seu estudo socioevolutivo, mostra a configuração do individualismo moderno que permitiu que o mundo ocidental encontrasse na autobiografia uma forma de expressão privilegiada. 	A ascensão da burguesia, como classe dominante, abriu espaço para uma literatura autobiográfica que passou a manifestar a concepção de pessoa própria dessa classe social, marcada, principalmente, pelo individualismo, fundamento da razão iluminista. No século XX, há saturação dessa conjuntura, que privilegia
"o vivido como forma de expressão não somente na literatura, como, como no jornal, na televisão e no cinema (essa forma de expressão) é explicada como manifestação de uma angústia ligada ao enfraquecimento ou à perda de identidade, em virtude da incerteza hodierna própria à relação eu-outro. Dos fatores responsáveis por essa incerteza, são apontados: o fim da hegemonia ocidental e do colonialismo anteriores, que propunham uma imagem inconteste do Outro, logo do eu; a descrença no cientificismo positivista do século XIX, que prometia reduzir o universo à merce do controle do homem; a deterioração da integridade do eu provocada pela fragmentação inerente à estrutura dos meios áudio-visuais; e o freudismo, mediante o realce que dá ao embate das forças do consciente e do inconsciente, do desejo com sua realização". (Miranda, 1987, p.19)

A violência física é entendida como o emprego de força física no processo disciplinar de uma criança ou adolescente por parte de seus pais (ou de quem exercer tal papel no âmbito familiar, por exemplo: padrastos, madrastas). Existem controvérsias na literatura em termos de quais atos podem ser considerados violentos desde a simples palmada no bumbum até a imposição de queimaduras, socos, pontapés, ou a utilização de instrumentos (armas brancas, armas de fogo, pau, barra de ferro, ou outros objetos).	
		O Quadro 2, abaixo, mostra que a grande maioria dos escritores (79,0%) sofreu, com freqüência a violência doméstica física na infância e/ou adolescência, ou seja, a violência, na realidade, fez parte do quotidiano da educação e do disciplinamento em casa. No que se refere às estratégias utilizadas pelos agressores, o uso de instrumentos (10 casos) e a violência através de croques, pancadas, sovas, etc (9 casos) estão ligeiramente equilibradas; no entanto 72,0% dos agressores utilizaram instrumentos.
QUADRO 2 -  ESCRITORES BRASILEIROS COM AUTOBIOGRAFIA E RELATO DE VIOLÊNCIA FÍSICA DOMÉSTICA NA INFÂNCIA E/OU ADOLESCÊNCIA POR PERÍODO LITERÁRIO, FREQÜÊNCIA, ESTRATÉGIA E MOTIVAÇÃO PARA O ATO

Períodos Literá-rios

Escritores brasileiros  com autobiografia com relato de violência física doméstica na infância e/ou adolescência
Freqüência
 Estratégia
      Motivação


fato
fre-qüente
fato
isola-do
Com croques,
panca-das, so- vas, etc.
Com instru-mentos:
chicote,
corda,
taca,etc.
Estabeleci-mento/
transgres-são de mo- delo dis-ciplinador  
Processo
de ensi-no/esco-larização
Rejei-ção
Realismo/
Parnasia-nismo
Humberto de Campos 
   x

   x
   x
    x
   x

Pré-Mo-dernismo
Everardo Backheuser

   x

   x

   x

Moder-
nismo
Afonso Arinos de Mello Franco

   x
   x

    x



Érico Veríssimo
   x
  
   x

    x



Gilberto Amado
   x

   x
   x
    x
   x

Tendên-cias 
Contem-porâneas
Carmo Bernardes
   x

   x
   x
    x



Eugênio Gomes

   x
   x

    x



Graciliano Ramos
   x
 
   x
   x
    x
   x
   x

Herberto Sales
   x


   x
    x



José Américo de Almeida
   x

   x
   x
    x



José Lins do Rego
   x

   x

    x
   x
   x

Ledo Ivo
   x


   x
    x



Luís Jardim
   x


   x
    x
   x


Paulo Duarte
   x

   x

   x


Totais
14
  11
   3
  10
   9
  13
   6
   2
O dado discutido acima contradiz, no Brasil, o que foi observado na Europa, onde as famílias modernas burguesas, surgidas marcadamente no final do século  XIX e início do século XX (Perrot, 1993) utilizavam cada vez mais o espaço do isolamento da casa para a preparação das crianças, onde a violência psicológica surge como sucedâneo da violência física. No Brasil, no caso dos escritores brasileiros estudados, principalmente os do período "Tendências Contemporâneas", a casa como espaço do isolamento, também aqui observado, passou a ser, além disso, o espaço ideal do disciplinamento baseado no uso freqüente de violência física, inclusive com a utilização de instrumentos.
Nesse aspecto, a modernização das famílias brasileiras parece não se sustentar concretamente e as práticas em relação às crianças e adolescentes, não se distinguem muito das apontadas por Freyre (1994, p. 420-421) em relação aos filhos brancos do Brasil Colônia, acostumados precocemente à imposição de castigos físicos cruéis através da utilização de instrumentos. 
José Américo de Almeida foi um dos escritores que mais narrou a violência doméstica física sofrida na infância e na a adolescência, primeiro, praticada pelo pai e, depois, com a morte deste, pelo tio, padre da cidade em que morava. Em um dos episódios ele conta: .
Custou-me caro a brincadeira. O velho saltou da rede, puxou-me pelo braço, arrastou-me até a sala e, tirando o relho do armador, deu-me umas correiadas que me cortaram as costas.Eu apanhava mais tempo por causa do gênio: não derramava uma lágrima, nem pedia que parasse, por maior que fosse o castigo. Podiam matar de bater e eu não me rendia. 
Horrorizado com a idéia de ter um herege na família, (...), o irmão do vigário da freguesia surrou-me duro, como um exorcista.(Almeida, 1986, p.58-59) 

Lêdo Ivo aponta para a prática quotidiana da violência física contra as crianças da casa: 

"Mas os menores deslizes eram implacavelmente punidos. Ele (o pai) acreditava  na eficácia dos castigos corporais. De vez em quando o seu cinturão latejava nas nossas costas, e nossas mãos culpadas eram obrigadas a estender-se para receber a dúzia de bolos desferida por uma escova de roupa ingloriosamente erigida à indignidade de palmatória familiar".(Ivo, 1979, p.47)  

Herberto Sales, mesmo recuperando a boa imagem do pai, relata a violência física com instrumentos como uma prática quotidiana: "Era, porém, como todo bom pai da época, um homem rigoroso com os filhos. Me deu muita surra de chicote. Me prendeu muitas vezes num quarto escuro, escuro como breu". (Sales, 1988, p.87) 
Os instrumentos também estiveram presentes no processo de disciplinamento de José Lins do Rego: 
"Uma vez mandaram dizer a Tia Naninha que eu ficava para jantar. E ela não permitiu.E foi áspera quando eu cheguei. (...) Caí no pranto com a reprimenda da tia. E ela, que nunca me batia a sério, veio furiosa em cima de mim, de chinela, como se eu fosse Virgínia. Deixou-me o corpo marcado. No outro dia amanheci com as marcas azuladas no braço." (Rego, 1956, p.296)

Gilberto Amado sentiu as vergastadas de cipó:

"Queriam-me (os pais) todo o tempo junto deles. Reagi, fugindo de casa. Uma vez ... para a mata do Baião, a mais tremenda de Itaporanga, longe. Voltei debaixo de cipó em cima do corpo. Tive que ir para a bacia de água quente receber emplastros". (Amado, 1958, p.58)

	Cabe destacar que a violência física sofrida também é praticada pelas mulheres da família. Toda a violência física narrada por José Lins do Rego é praticada pela tia. Graciliano Ramos narra a violência praticada contra ele pela mãe: "Minha mãe curvou-se, descalçou-se e aplicou-me várias chineladas.(...) Conservei-me dócil, tentando acomodar-me às esquisitices alheias. Mas algumas vezes fui sincero, idiotamente. E vieram-me chineladas e outros castigos oportunos". (Ramos, 1995, p. 74). Em outro momento relata: "Certa vez minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas com manchas sangrentas".(Ramos, 1995,p.29). Érico Veríssimo afirma: "Muito croque na cabeça levei de minha mãe por ter manchado de tinta o pano verde da mesa ou por ter entornado no soalho um vidro de goma-arábica" (Veríssimo, 1976, p.69). 
Paulo Duarte conta que a violência física era distribuída de modo diferente os gêneros e ocasiões: 
Meu pai era também muito bravo. Não tanto quanto vovô Duarte, mas o suficiente para impor uma disciplina férrea aos filhos. Nunca bateu numa das meninas, mas para mim tinha sempre prontos e engatilhados alguns safanões e alguns tapas, dar uma sova, como nós dizíamos, só quando a façanha era mesmo das grandes."(Duarte, 1976, p.160).

Com relação aos dados que se referem à motivação para a violência física doméstica, o Quadro 2 mostra que a mesma esteve, praticamente na totalidade, associada às questões da educação da criança e/ou do adolescente em casa: seja pleno disciplinamento (93,0%); seja pelo processo de ensino e/ou escolarização (43,0%). A motivação mais freqüente para o ato é decorrente do modelo disciplinador imposto às crianças e/ou aos adolescentes, sendo que a violência ocorre tanto pelo estabelecimento do modelo, quanto pela transgressão do mesmo.
O episódio "Um Cinturão", narrado por Graciliano Ramos, consegue sintetizar muito bem toda a trama que envolve a relação de poder entre pais e filhos, principalmente quando há prática de violência física.
"As minhas primeiras relações com a justiça foram dolorosas e deixaram impressão. Eu devia ter quatro ou cinco anos, por aí, e figurei na qualidade de réu. Certamente já me haviam feito representar esse papel, mas ninguém me dera a entender que se tratava de julgamento. Batiam-me porque podiam bater-me, e isto era natural.(...)
Meu pai dormia na rede armada na sala enorme. Tudo é nebuloso. Paredes extraordinariamente afastadas, rede infinita, os armadores longe, e meu pai acordando, levantando-se de mau humor, batendo com os chinelos no chão, a cara enferrujada. (...) Desejei vê-lo dirigir-se a minha mãe e a José Baía, pessoas grandes, que não levavam pancadas. Tentei ansiosamente fixar-me nessa esperança frágil. A força de meu pai encontraria resistência e gastar-se-iam em palavras.
Débil e ignorante, incapaz de conversa ou defesa, fui encolher-me num canto, para lá dos caixões verdes.(...) 
Ninguém veio, meu pai me descobriu acocorado e sem fôlego, colado ao muro, e arrancou-me dali violentamente, reclamando um cinturão. Onde estava o cinturão ? Eu não sabia, mas era difícil explicar-me: atrapalhava-me, gaguejava, embrutecido, sem atinar com o motivo da raiva. Os modos brutais, coléricos, atavam-me; os sons duros morriam, desprovidos de significação.(...)
O homem não me perguntava se eu tinha guardado a miserável correia: ordenava que a entregasse imediatamente. Os seus gritos me entravam na cabeça, nunca ninguém se esgoelou de semelhante maneira.
(...)
Onde estava o cinturão ? A pergunta repisada ficou-me na lembrança: parece que foi pregada a martelo.(...)
Havia uma neblina, e não percebi direito os movimentos de meu pai. Não o vi aproximar-se do torno e pegar o chicote. A mão cabeluda prendeu-me, arrastou-me para o meio da sala, a folha de couro fustigou-me as costas. Uivos, alarido inútil, estertor. Já então eu devia saber que os rogos e adulações exasperavam o algoz. Nenhum socorro. José Baía, meu amigo, era um pobre-diabo.(...)
Junto de mim um homem furioso, segurando-me um braço, açoitando-me. Talvez as vergastadas não fossem muito fortes: comparadas ao que senti depois, quando me ensinaram a carta de A B C, valiam pouco. Certamente o meu choro, os saltos, as tentativas para rodopiar na sala como carrapeta, eram menos um sinal de dor que a explosão do medo reprimido. Estivera sem bulir, quase sem respirar. Agora esvaziava os pulmões, movia-me, num desespero.(...)
Solto, fui enroscar-me perto dos caixões, coçar as pisaduras, engolir soluços, gemer baixinho e embalar-me com os gemidos. Antes de adormecer, cansado, vi meu pai dirigir-se à rede, afastar as varandas, sentar-se e logo se levantar, agarrando uma tira de sola, o maldito cinturão, a que desprendera a fivela quando se deitara. Resmungou e entrou a passear agitado. Tive a impressão de que ia falar-me: baixou a cabeça, a cara enrugada serenou, os olhos esmoreceram, procuraram refúgio onde me abatia, aniquilado.
Pareceu-me que a figura imponente minguava — e a minha desgraça diminuiu. Se meu pai se tivesse chegado a mim, eu o teria recebido sem o arrepio que a presença dele sempre me deu. Não se aproximou: conservou-se longe, rondando, inquieto. Depois se afastou.
Sozinho, vi-o de novo cruel e forte, soprando, espumando. E ali permaneci, miúdo, insignificante, tão insignificante como as aranhas que trabalhavam na telha negra.
Foi esse o primeiro contacto que tive com a justiça". (Ramos, 1995, 29-32).

O estudo do episódio mostra que a violência doméstica física torna-se elemento necessário para o agressor (poder) expressar a verdade do “crime” infantil (transgressão, travessura ocorrida ou suposta). Ela surge como um saber, um conhecimento que se impõe à criança — na linha do que  expõe Foucault (1987). O cerimonial do castigo — que sob o espaço privado da família, com o poder absoluto dos pais —, alinha-se ainda à arte de punir própria do direito monárquico. Neste caso, o castigo é aplicado diretamente sobre o corpo da criança "criminosa". Deve ocorrer, também, o cerimonial de triunfo do(a) agressor(a) que foi afrontado(a) em seu poder pelo "crime". É o cerimonial de ostentação da justiça, entendida como produtora da verdade do "crime", e cerimonial do ritual político, que através da vingança do agressor(a), (o poder), e da expressão da verdade do "crime", (o saber), produz a dor e o medo infantis. No caso de "Um Cinturão" de Graciliano Ramos, embora o pai tenha percebido que fora injusto, uma vez que o objeto procurado estava na rede em que dormira, ele não consegue, ou melhor, não deve voltar atrás e quebrar todo o triunfo, o poder, que o cerimonial do castigo havia expressado.
Em outros episódios relatados pelos escritores brasileiros, também fica evidente a força que o cerimonial do castigo físico exerce sobre a vítima. Em relação à estratégia que realiza a violência física,  as surras são muitas vezes anunciadas ou previstas pela própria vítima que conhece todos os atos que compõem o cerimonial e a expectativa do fato tem tanta força quanto o fato em si — o que vale também para a lembrança do mesmo — funcionando ambas como sinais-obstáculos para a conduta indesejada. Ledo Ivo afirma: "Pertencíamos àquele universo, hoje esvaído, em que os filhos tratavem o pai de senhor e a mãe de senhora, e um olhar ríspido era a véspera da palmatória ou da surra de cinturão". (Ivo, 1979, p.42). Estes aspectos são bastante evidentes em Luís Jardim: 
"A surra prometida veio, meu Deus, malvada, apavorante. Eu pressenti com a ausência de meu pai. Nunca apanhei, estando ele em casa. Era surrado, lá no extremo do quintal, os meus amigos vegetais testemunhavam, nada poderiam fazer (...). Eu chorava baixinho. Se alteasse o choro, se gritasse— a minha mãe ameaçava — a surra se duplicaria.Nada de gritos ou apelos ...(...)
Sozinho, deitado e meio escorado no meu bom amigo Cajueiro, ia esfriandoa dor das muitas chineladas".(Jardim, 1976, p.9)

Em muitos episódios narrados, a violência física foi decorrente do processo de ensino em casa. Gilberto Amado torna-se vítima durante o processo de alfabetização em casa e relata: "Já sabia ler à custa dos cocorotes, dos puxavantes de minha mãe que me retinha junto dela enquanto os moleques chamavam lá fora para o brinquedo". (Amado, 1958, p.117).Também sofre violência física doméstica por não aprender a cantar: "(...)chegou até a me bater, pois não queria acreditar que eu não pudesse diferenciar o dó do sol; não houve ralho, não houve pancada, nada, que me fizesse solfejar". (Amado, 1958, p. 71)
Novamente, é Graciliano Ramos quem faz a narrativa autobiográfica mais detalhada, e talvez a mais sentida, da violência física sofrida:
"E a aprendizagem começou ali mesmo, com a indicação de cinco letras já conhecidas de nome. (...)
No dia seguinte surgiram outras, depois outras — e iniciou-se a escravidão imposta ardilosamente. (...)
Meu pai não tinha vocação para o ensino, mas quis meter-me o alfabeto na cabeça. Resisti, ele teimou — e o resultado foi um desastre. Cedo revelou impaciência e assustou-me. Atirava rápido meia dúzia de letras, ia jogar solo. À tarde pegava um côvado, levava-me para a sala de visitas — e a lição era tempestuosa. Se não visse o côvado, eu ainda poderia dizer qualquer coisa. Vendo-o calava-me. Um pedaço de madeira, negro, pesado, da largura de quatro dedos. 
Minha mãe e minha irmã natural me protegeram: arredaram-me da loja  e, na prensa do copiar, forneceram-me as noções indispensáveis.
(...)
Sozinho não me embaraçava, mas na presença de meu pai emudecia. Ele endureceu algumas semanas, antes de concluir que não valia a pena tentar esclarecer-me. Uma vez por dia o grito severo me chamava à lição. Levantava-me, com um baque por dentro, dirigia-me à sala, gelado. E emburrava: a língua fugia dos dentes, engrolava ruídos confusos. Livrara-me do aperto crismando as consoantes difíceis: o T era um boi, o D uma peruinha. Meu pai rira da inovação, mas retomara depressa a exigência e a gravidade. Impossível contentá-lo. E o côvado me batia nas mãos. Ao avizinhar-me dos pontos perigosos, tinha o coração desarranjado num desmaio, a garganta seca, a vista escura, e no burburinho que me enchia os ouvidos a reclamação áspera avultava. Se as duas letras estivessem juntas, o martírio se reduziria, pois, libertando-me da primeira, a segunda acudia facilmente. Distanciavam-se, com certeza havia na colocação um desígnio perverso—  e os meus tormentos se duplicavam.
 As pobres mãos inchavam, as palmas vermelhas, arroxeadas, os dedos grossos mal se movendo. Latejavam, como se funcionassem relógios dentro delas. Era preciso erguê-las. Finda a tortura, sentava-me num banco da sala de jantar, estirava os braços em cima da mesa, procurando esquecer as palpitações dolorosas. Uns sapos cantavam no açude da Penha; o descaroçador rangia no Cavalo-Morto; d. Conceição, além do beco, se esganiçava chamando as filhas com minhas irmãs, e eu não as enxergava. Os meus olhos molhados percebiam a custo o portão do quintal. (Ramos, 1995, p. 95-98)
	
A prática da violência física doméstica como adjutório no processo de alfabetização em casa também atinge o escritor José Lins do Rego que conta:
"A Tia Naninha me obrigava a estudar. Vinha ela mesma me forçar a ligar as sílabas, a somar quantidades. Tudo me parecia dificílimo. As letras boiavam nos meus olhos banhados de lágrimas, pois a Tia Naninha perdia a paciência com a minha obtusidade e me dava piparotes." 
(...)
"A certeza da minha burrice generalizara-se na família. Aquilo me humilhava demais. Até a negra Salomé já sabia soletar a fazer a conta de diminuir. A Tia Naninha desesperava-se, não se conformando com aquele meu estado, e procurava à força me arrancar daquela fama criada." (Rego, 1956, p. 212-216).

Para Carmo Bernardes, o sofrimento veio quando o pai ordena que escreva uma carta: 
Arranja umtinteiro e pensa, e senta aí!
Era uma carta que eu tinha que escrever, e aí fiquei ciente de que não voltaria mais à escola. Luiz Bernanrdes caminhava para lá  para cá. estralando juntas e fungando; donha Sinhana, lidando na cozinha, se mostrava muito contrariada. Houve um começo de turra, porque escrevi  Annapolis e o velho encasquetou e teimou que era Anaplos. Calei e baixei a cabeça, e ele: 
— Não falo que estas escolas de hoje não prestam? Dond'é que saiu isto? A-na-po-lis?
O casco de minha cabeça, escarmentado, já estava sentindo a dor do croque. Trinquei os dentes e escrevi como ele mandou. A carta era para um primo." (Bernardes, 1969, p. 21-22)
 
	Nos episódios de violência física doméstica motivada pelo processo de escolarização, fica evidente, para muitos escritores, a percepção ou a vivência da escola como um espaço de imposição e de medo. Para Graciliano Ramos, o sofrimento causado pela violência sofrida no seu processo de alfabetização em casa faz com que a imaginação do que poderia ser a escola lhe causasse terror.
(...) Quando iam cicatrizando as lesões causadas pelo alfabeto, anunciaram-me o desígnio perverso — e as minha dores voltaram. De fato, estavam apenas adormecidas, a cicatrização fora na superfície, e às vezes a carne se contraía e rasgava, o interior se revolvia, abalavam-me tormentos indeterminados, semelhantes aos que me produziam as histórias de almas do outro mundo. Desânimo, covardia.
A notícia veio de supetão: iam meter-me na escola. Já me haviam falado nisso, em horas de zanga, mas nunca me convencera de que realizassem a ameaça. A escola segundo informações dignas de crédito, era um lugar para onde se enviavam as crianças rebeldes. (...) A escola era horrível — e eu não podia negá-la, como negara o inferno.Considerei a resolução de meus pais uma injustiça. Procurei na consciência, desesperado, ato que determinasse a prisão, o exílio entre paredes escuras. Certamente haveria uma tábua para desconjuntar-me os dedos, um homem furioso a bradar-me noções esquivas. Lembrei-me do professor público, austero e cabeludo, arrepiei-me calculando o vigor daqueles braços. Não me defendi, não mostrei as razões que me fervilhavam na cabeça, a mágoa que me inchava o coração. Inútil qualquer resistência.
(...)
Não senti esfoladuras e advertências. As barbas do professor eram imponentes, os músculos do professor deviam ser tremendos. A roupa de fustão branco, engomada pela Rosenda, juntava-se a um gorro de palha. Os fragmentos da carta de A B C, pulverizados, atirados ao quintal, dançavem-me diante dos olhos. 'A preguiça é a chave da pobreza. Fala pouco e bem: ter-te-ão por alguém. D. t. d, t.'. Quem era Terteão? Um homem desconhecido. Iria o professor mandar-me explicar Terteão e a chave? Enorme tristeza por não perceber nenhuma simpatia em redor. Arranjavam impiedosos o sacrifício — e eu me deixava arrastar, mole e resignido, rês infeliz antevendo o matadouro" (Ramos, 1995, p. 103-108)

Humberto de Campos,  vítima de violência física por não aceitar o espaço de imposição e medo que a escola e o professor representavam; lembra, com detalhes, um fato que realmente o aterrorizou: 
"A primeira cousa que de algum modo me aterrorizou neste mundo antes dos sete anos, não foi, assim, nem a Morte, com seu mistério, nem minha mãe, com seu chicote, nem o Anti-Cristo, com seu uivo apavorante: foi um homem terrível e estranho, cuja figura passeia, ainda, hoje, sinistramente,nos sombrios subterrâneos de minha memória. 
Próximo à nossa casa havia uma escola primária, cujo professor tinha sido muito amigo de meu pai. Chamava-se Agostinho Simões. Era um homem alto, forte, moreno, de grandes e trágicos bigodes negros. Completando a gravidade do aspecto, usava, por sofrimentos da vista, óculos pretos. Falecido meu pai, e continuando eu a progredir no meu curso livre de vadiação, resolveu minha mãe prender-me na gaiola do professor Agostinho (...).E, um dia, tendo eu seis anos e meses, fui conduzido à escola, como um cabrito que se leva ao matadouro.
A impressão que tive dessa primeira casa de ensino em que entrei, foi, positivamente, a mais ingrata revelação da minha infância. Era uma sala escura, pavimentada de barro batido. Colocados uns atrás dos outros, e todos na mesma direção, os bancos estreitos, sem encosto nem apoio para os pés. Neles, os alunos, gente humilde e amedrontada. E, diantes destes, em uma pequena mesa colocada sobre um estrado, o sr. Agostinho Simões. Dominando a mesa do sr. Agostinho, a palmatória, a indispensável Santa Luzia, terror das mãos infantis.
Entregue ao professor, este me designou uma ponta de banco. Sentei-me. A pessoa que me conduziu regressou, deixando-me abandonado nas mãos do carrasco. E este, como se estivesse esquecido de mim, iniciou a aula. De minuto a minuto um grito estrondava. Urro de onça em curral de bezerros. A bigodeira do professor Agostinho, os seus óculos pretos, a sua cara fechada, as rugas da sua testa, e aqueles roncos que pareciam um trovão entre montanhas, acompanhados, não raro, pelo estalar da palmatória nas mãos sujas daqueles pobres filhos de pescadores, acabaram por aterrorizar-me. Duas horas depois de ter chegado, eu não podia mais. De vez em quando olhava para a porta de saída, num desejo angustioso de liberdade. Em um ramo de ateira, que se via da minha ponta de banco, dois passarinhos brincavam, perseguindo-se. Até que, em determinado momento, marquei o rumo, e abalei na carreira, porta a fora, como um foguete orientado em sentido horizontal. Vinha de tal modo, que entrei em casa pela porta da rua, atravessei três ou quatro peças, passei pela cozinha e fui parar, por não poder ir mais longe, no fundo do segundo quintal.
Ao fim de alguns minutos, aparecia, porém, a pequena distância, o vulto de minha mãe, com um pedaço de corda na mão.
— Já! Volte para a escola! Vai ou apanha.
Preferi apanhar, não fui. À tarde, o sr. Agostinho Simões surgia em nossa casa, rindo à vontade do susto que me pregara, por encomenda de minha mãe. Abraçou-me; fez-me agrados ligeiros, disse-me palavras alegres e amigas. Mas a figura que eu guardei na lembrança, foi a do homem de fisionomia trágica e de voz tonitroante, que parecia desafiar o mundo, com sua palmatória." (Campos, 1947, p. 95-98)

É importante destacar as conseqüências que a violência doméstica física trouxe para os escritores estudados. Luís Jardim abandonou precocemente a escola (Jardim, 1976); Graciliano Ramos, além de afirmar "Situações deste gênero constituíram as maiores torturas da minha infância e as conseqüências delas me acompanharam" (Ramos, 1995, p.30), ainda relata:
"Hoje não posso ouvir uma pessoa falar alto. O coração bate-me forte, desanima, como se fosse parar, a voz emperra, a vista escurece, uma cólera doida agita coisas adormecidas cá dentro. A horrível sensação de que me furam os tímpanos com pontas de ferro."(Idem, ibidem, p.30) 

Ainda, tomando-se as conseqüências da violência física, alguns dos escritores estudados expressam o inconformismo e a revolta pelo sofrimento.
"Deixou-me o corpo marcado. No outro dia amanheci com as marcas azuladas no braço. Olhei aquilo como para feridas profundas. Reparei nos presos ca Cadeia e me senti como Ferreira, um desgraçado, sem mãe legítima, sem pai amado, sem carinho de ninguém. Era uma Virgínia, um órfão espancado. Veio-me uma revolta violenta. Quis fugir para o engenho e, lá chegando dizer tudo ao meu avô, dizer-lhe que um filho de Sinhô Marinho acabava com a vida de seu neto. Olhava agora da minha janela os presos com as pernas estendidas para fora das grades. Tomavam sol nos membros inchados. Assim como eles seria eu, sem vivalma que me acariciasse. (Rego, 1956, p. 296)

(...)  "aquele tempo era o inferno das crianças (...) Na minha opinião, criança passava vida pior do que cachorro de guarda. " (Duarte, 1976, p. 161)

"Durante a meninice apanhei muito, bravas surras de deixar-me marcas. Perguntei à minha mãe, eu já rapaz, se ela não havia sido exagerada, malvada mesmo, com tantas surras corretivas. Que malfeitos seriam os meus que merecessem semelhantes castigos?" (Jardim, 1976, p.11) 

Graciliano Ramos termina "Um cinturão" ironizando: "Foi esse o primeiro contacto que tive com a justiça".  (Ramos, 1995, p. 32). Para ele, na infância, a única possibilidade de superação das injustiças sofridas e testemunhadas e a fuga da realidade. 
"As mãos descansavam na tábua, imóveis. Julgo que estive meio louco. E amparei-me ansioso às figurinha de sonho que me atenuavam a solidão. O mundo feito de caixa de brinquedos, os homens reduzidos ao tamanho de um polegar de criança".(Idem ibidem, p. 98) 

A análise e discussão dos dados sobre a violência física doméstica sofrida, na infância e/ou adolescência, por escritores brasileiros, e relatada autobiograficamente mostra que são os pais que estabelecem os papéis da criança e/ou adolescente em virtude dos interesses daqueles. Nesse sentido, prevalece o interesse do grupo familiar, representado, geralmente, pelo chefe de família.
A criança e o adolescente não são vistos por suas condições peculiares de desenvolvimento. Os relatos autobiográficos estudados permitem concluir que, para as famílias destes escritores educados durante as primeiras décadas do século XX, a infância e/ou a adolescência não é vista como um valor. Coisificada pela violência física que a atingiu,  a criança (e/ou o adolescente) constituiu-se ao longo da história a literatura brasileira como objeto de posse. Essa característica, evidente nas autobiograficas estudadas, não permitiu a construção do valor da criança como pessoa e cidadã.
Todavia essa negatividade não impediu que um grande número de escritores que constroem a infância com base em relato de violência doméstica sofrida denunciasse o mito da infância feliz; a idéia de que o amor  é a única possibilidade de relacionamento adulto-criança e/ou adolescente; a idéia de que o adulto (pai, mãe, responsável) protege e limita ao proteger; a idéia de que o adulto age sempre no interesse das crianças.
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